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  مقدمة-أوال 

  الوالية-ألف 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن ، مـن رئيـس  ٥-م أ/٩طـلب مؤمتـر األطـراف، يف مقـرره          -١
يـتيح مبساعدة األمانة، للدورة الثالثة للهيئة، تقريراً عن نتائج العملية االستشارية يتضمن مشروع نص بشأن إطار    

سة  من االتفاقية، دف اعتماد مقرر ذا الشأن يف دورته الساد       ٥-٤إلجـراءات هادفـة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة         
(FCCC/CP/1999/6/Add.1). 

، FCCC/SBSTA/2000/5( يف دورا الثانية عشرة العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليـئة وطلـبت   -٢
كذلــك إلــى الـرئيـس أن يقــوم، مبسـاعدة األمانـة، لـدى إعـداد مثـل التقريـر مبراعاة املعلومات                 )) ه   (٥٢الفقــرة   

ــلقات   ــر حـــــــــ ، FCCC/SBSTA/1999/11) ،FCCC/SBSTA/2000/INF.2العمـــــــــــل الـــــــــــواردة يف تقاريـــــــــ
(FCCC/SBSTA/2000/INF.6 وعلى النحو املوجز يف الوثيقة ،FCCC/SBSTA/2000/4 واملعلومات الواردة من ،

التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ، وكذلك (FCCC/SBSTA/2000/MISC.2)األطراف 
 .نهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجياعن القضايا امل

 نطاق املذكرة -باء 

وهي تعكس النتائج اليت خلُصت إليها املشاورات . أعدت هذه املذكرة استجابة للواليات املذكورة أعاله -٣
الثانية اليت عقدت خالل األسبوع السابق للدورة لالجتماعات غري الرمسية وحلقات العمل وكذلك الدورة الرمسية 

وملسـاعدة األطـراف يف أعماهلـا التحضـريية للدورة السادسة ملؤمتر األطراف، أُعد الفرع الثالث من      . عشـرة للهيـئة   
هذه الوثيقة بشكل قد تود الدول األطراف النظر يف استخدامه كعناصر ميكن إدراجها يف مشروع املقرر العتماده 

 .يف هذه الدورة

 العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةذه اإلجراء الذي ميكن أن تتخ -جيم

الـنظر يف العناصـر الـيت ميكن أن يتألف منها إطار    العـلمية والتكـنولوجية    للمشـورة الفـرعية   اهليـئة قـد تـود    -٤
 من االتفاقية، يف حتديد العناصر اليت حتظى باألولوية، ويف وضع           ٥-٤إجـراءات هادفـة وفعالـة لـتعزيز تـنفيذ املادة            

وقد ترغب أيضا يف صوغ مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة           . ة أكـثر  تركيـزاً ا      قائمـ 
 .إذا كان شكل هذه املذكرة يفي ذا الغرض
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  حالة العملية االستشارية-ثانيا 

ل اإلقليمية  أحـاطـت اهليـئـة الفرعيـة يف دورا الثانية عشرة علماً بالنجاح الذي كلل أعمال حلقات العم                -٥
الثالث بشأن العملية االستشارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت نظمتها األمانة مبساعدة حكومات كل من مجهورية 

وقد متخضت حلقـات  )). ب (-) أ (٥٢، الفقرة   FCCC/SBSTA/2000/5(ترتانيـا املـتحدة والسـلفادور والفلبني        
ات العمل وأوجزت يف مذكرة أعدها الرئيس بشأن العناصر اليت العمل عـن عدد من األفكار وردت يف تقارير حلق

ــنهـا إطــــــار إجــــــراءات هادفــــــة وفعالـــــة لـــــتعزيز تـــــنفيذ املـــــادة     مـــــن االتفاقيـــــة ٥-٤ميكــــــن أن يـــــتألـف مـــ
(FCCC/SBSTA/2000/4). 

 وواصـل الـرئيس مشـاوراته بعقـد اجـتماعات مـع ممثـلي األطـراف واخلرباء خالل األسبوع السابق للدورة                     -٦
وركزت املشاورات على استعراض التقدم احملرز يف حلقات العمل . والـدورة الـرمسية الـثانية عشـرة للهيـئة الفـرعية         

التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ حول القضايا          اإلقلـيمية الـثالث، وتـبادل اآلراء بشأن         
، واستعراض اجلهود النموذجية اليت اضطلعت ا األمانة بالتعاون املنهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجيا

ــة املتعــلقة       ــتطوير صــفحة األمان مــع املــبادرة املتعــلقة بتكــنولوجيا املــناخ وحكومــة الواليــات املــتحدة األمــريكية، ل
 :وجرى ما يلي خالل املشاورات. بالتكنولوجيا على شبكة اإلنترنت

الث الـتابع للهيـئة احلكوميـة الدوليـة املعنية بتغري املناخ على ممثلي        عـرض ممثـلو الفـريق العـامل الـث          )أ( 
. التقرير اخلاص للهيئة حول القضايا املنهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجيا        األطـراف نـبذة عامـة عن        

يت جيري وشـدد الـتقرير عـلى وجـوب أن يكـون اهلـدف مـن هـذه العملية التشاورية هو زيادة تدفق التكنولوجيا ال                       
 نقلها والنهوض بنوعيتها عن طريق اتباع ج متكامل قطري التوجه؛

زودت األمانـة ممثـلي األطـراف مبعـلومات عـن مشـروعها الـنموذجي بشـأن إنشـاء قـاعدة بيانات             )ب( 
نشطة وتركز قاعدة البيانات يف املقام األول على املشاريع واأل. استبيانية عن مشاريع التعاون يف جمال التكنولوجيا      

وجرى التسليم بأن إنشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل . اليت اضطلعت ا األطراف لتعزيز عملية نقل التكنولوجيا
بالــرغم مــن أــا بعيــدة عــن الكمــال قــد يعــود عــلى العمــلية بالــنفع مــن حيــث أــا تســمح بتحــليل اجتــاه تدفقــات   

 املشاريع اليت ميكن االقتداء ا وحماكاا؛التكنولوجيا وقدرها ونوعها، وكفالة مصادر معلومات عن 

رحب ممثلو األطراف بالعروض اليت قدمها اخلرباء من خمتلف املناطق بشأن وضع إطار إلجراءات   )ج( 
ودعمت هذه العروض النتائج الرئيسية اليت خلُصت إليها حلقات العمل اإلقليمية، مبا يف ذلك أمهية . هادفة وفعالة 

ات الـتكيف وتقديـر االحـتياجات إىل التكـنولوجيا واسـتحداث ـوج متكامـلة والـتركيز على                   الـنظر يف تكـنولوجي    
 اإلجراءات واألنشطة امللموسة؛
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انصــبت مناقشــات ممثــلي األطــراف عــلى وضــع اســتراتيجية لــلمداوالت املقبــلة بالســعي أوالً إىل    )د( 
ألولوية يف تطوير التكنولوجيات ونقلها مث تناول التوصـل إىل اتفاق عام بشأن املواضيع الرئيسية أو ااالت ذات ا   

وأثناء املناقشات استطاع األطراف . األنشطة األكثر حتديداً ملعاجلة الشواغل يف إطار كل موضوع من هذه املواضيع
 :التوصل إىل اتفاق بشأن املواضيع الرئيسية التالية

 االحتياجات إىل التكنولوجيا وعمليات التقييم؛ ��١ 

 علومات عن التكنولوجيا؛امل ��٢ 

 البيئات التمكينية؛ ��٣ 

 بناء القدرات؛ ��٤ 

 آليات نقل التكنولوجيا؛ ��٥ 

شـدد ممثـلو األطـراف عـلى احلاجة إىل تكنولوجيات التكيف اليت تدرج املواضيع السالف ذكرها              )ه ( 
 .يف عملية التنفيذ

 املـتحدة الستضافة مشاورة غري رمسية   تـلقى ممثـلو األطـراف عرضـاً مـن حكومـة مجهوريـة ترتانيـا                )و( 
 .حول العملية التشاورية املتعلقة بنقل التكنولوجيا

واسـتنادا إىل املعـلومات الـيت تولَّـدت عن العملية التشاورية على النحو الذي تناوله الوصف أعاله يعرض             -٧
 .قية من االتفا٥-٤أدناه مشروع إطار إلجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة 

  مشروع إطار إلجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ -ثالثا 
  من االتفاقية٥-٤املادة 

 األغراض -ألف 

 مـن االتفاقية هو حتقيق ثالثة       ٥-٤اهلـدف مـن وضـع إطـار إلجـراءات هادفـة وفعالـة لـتعزيز تـنفيذ املـادة                      -٨
 :أغراض حمددة هي

  من االتفاقية؛٥-٤مبوجب املادة مساعدة األطراف على تعزيز تنفيذ التزاماا  )أ( 
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تيسـري عملية نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك الترويج لنقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية عن طريق            )ب( 
 زيادة تدفق التكنولوجيا املنقولة والنهوض بنوعيتها؛

 ٥-٤املادة ضمان إتاحة معلومات كافية ملؤمتر األطراف كي يتسىن له اختاذ قرارات بصدد تنفيذ  )ج( 
 .من االتفاقية ونقل التكنولوجيات مبقتضى االتفاقية

 النهج العام -باء 

يـتكون نقـل التكـنولوجيا مـن طائفـة متـنوعة مـن العمـليات الـيت تغطـي تدفقـات املعارف الفنية واخلربات                      -٩
كومات والكيانات واملعدات الالزمة لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها بني خمتلف أصحاب املصلحة مثل احل

 .التابعة للقطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات البحثية والتعليمية

وينـبغي أن تكون التكنولوجيا املتعلقة بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه سليمة بيئياً وأن تشمل كال     -١٠
 .يا، مبا يف ذلك بناء القدرات، وينبغي أن تدعم التنمية املستدامةللتكنولوج" املادية"و" غري املادية"من العناصر 

 .وينبغي أن تدعم عملية نقل التكنولوجيا إقامة الشبكات والشراكات بني أصحاب املصلحة -١١

وينبغي إيالء أولوية عليا لقضية نقل التكنولوجيا ومعاجلتها على وجه السرعة من أجل مساعدة األطراف   -١٢
 .هلدف الغائي لالتفاقيةعلى حتقيق ا

وجيـب أن تكـون عمـلية نقـل التكـنولوجيا منصـفة ومـن القـاعدة إىل القمـة وقطـرية التوجه اعترافاً بتنوع                          -١٣
 .اخلصائص البيئية واجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية للبلدان واملناطق النامية

علقة بتخفيف آثار غازات الدفيئة والتكيف      وهـناك حاجـة إىل املوازنـة بني تطوير ونقل التكنولوجيات املت            -١٤
فــبعض البــلدان أو املــناطق الــنامية متــنح األولويــة لتكــنولوجيات الــتكيف بيــنما متــنح األخــرى األولويــة           . معهــا

 .لتكنولوجيات التخفيف

دف وينـبغي أن تركـز عمـلية نقل التكنولوجيا على املنتجات والتقنيات ذات املنافع املتعددة اليت تتناول ه       -١٥
 -تغـري املـناخ وتسـتجيب يف الوقـت ذاتـه لألولويـات اإلمنائيـة الوطـنية مثل ختفيف حدة الفقر والتنمية االجتماعية            

 .االقتصادية والنهوض بالصحة العامة وتقليل التلوث البيئي

ة القطاع ويعتـرب دور احلكومـات أمـراً حامسـاً لتهيـئة بيئة متكِّن من إزالة احلواجز السياسية وزيادة مشارك         -١٦
 .اخلاص والتأثري يف تدفق عمليات نقل التكنولوجيا وجودا وجناحها
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أو أن تشتمل على األنشطة الراهنة اليت يضطلع ا القطاع /وينـبغي لعمـلية نقـل التكـنولوجيا أن تعـتمد و           -١٧
ــتعددة األطــراف يف       ــنائية وامل ــة واملؤسســات البحــثية واملؤسســات الث ــنظمات غــري احلكومي ــل  اخلــاص وامل  جمــال نق

 .التكنولوجيات السليمة بيئياً املتعلقة بالتخفيف والتكيف

أو إقليمية بشأن نقل /ويقتضي نقل التكنولوجيا اتباع ج متكامل يركز على وضع استراتيجيات وطنية و -١٨
ــلف أصــحاب املصــلحة       . التكــنولوجيا ــراعاة مصــاحل واســتجابات خمت ــدى وضــع هــذه االســتراتيجيات م ــبغي ل وين

 .اركني يف عملية نقل التكنولوجيااملش

ويقـوم القطـاع اخلـاص يف البـلدان الـنامية األطـراف وكذلـك األطراف املدرجة يف املرفق الثاين بدور بالغ             -١٩
وتنجح عمليات نقل التكنولوجيا يف أغلب األحيان عن طريق إشراك كافة اجلماعات . األمهية يف نقل التكنولوجيا 

وبالرغم من أمهية   . ذا أمـر يقتضي التعاون بني احلكومة واتمع احمللي والقطاع اخلاص          وهـ . ذات املصـلحة املـتأثرة    
 .كافة اجلماعات فبدون القطاع اخلاص لن حيدث إال نقل حمدود للتكنولوجيا

أو تنمية قدراا البشرية وإنشاء املؤسسات /وتطـلب البـلدان النامية املساعدة من البلدان املتقدمة لتعزيز و     -٢٠
 .ناسبة وكذلك الحتياز تكنولوجيات مادية حمددة وتطويعها لتتوافق مع الظروف احملليةامل

 مواضيع وجماالت رئيسية ألنشطة ممكنة -جيم 

ساد خالل املشاورات اليت دارت يف الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية توافق عام يف اآلراء بني األطراف  -٢١
 إلدراجها بوصفها عناصر ميكن أن يتألف منها إطار بإجراءات هادفة وفعالة على مخسة مواضيع أو جماالت رئيسية

األنشطة أو " ماهية"وضـمن هـذه املواضـيع العريضـة استطاعت األطراف حتديد        .  مـن االتفاقيـة    ٥-٤لـتعزيز املـادة     
ا وعمليات واملواضـيع الرئيسـية اخلمسة هي االحتياجات إىل التكنولوجي     . األنشـطة املمكـنة يف إطـار كـل موضـوع          

تقيـيم االحـتياجات واملعـلومات املتعـلقة بالتكـنولوجيا والبيـئات التمكيـنية وبـناء القـدرات واآلليـات الالزمـة لنقل                      
 .التكنولوجيا

القيــام  " كيفيــة "ونظــراً لوجــود توافــق عــام أويل يف اآلراء مل تســنح لــلرئيس فرصــة بــدء املناقشــة عــن           -٢٢
)  أعاله٢انظر الفقرة (األطراف قد تود أن تتذكر أن تقرير حلقات العمل غري أن  . اإلجـراءات املمكـنة   /باألنشـطة 

ومل حياول الرئيس إجراء مناقشة . يتضمن معلومات عن اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها خمتلف أصحاب املصلحة     
ومع وضع . أو التوصـل إىل اتفـاق بـني املشـاركني بشأن مدى مناسبة هذه املقترحات أو جدواها العملية أو قبوهلا        

بوصفها مدخالت ملناقشات أخرى " بالكيفية"هذا يف االعتبار، تقدم املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ذات الصلة 
واملعلومات مستمدة من .  من االتفاقية٥-٤بشـأن تصـميم إطار مالئم إلجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة        

 .٢الوثائق املذكورة يف الفقرة 
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 اجات إىل التكنولوجيا وعمليات تقييم االحتياجاتاالحتي -١

 ااالت املمكنة للقيام بأنشطة أو اختاذ إجراءات

تعتـرب آليـات تقيـيم االحـتياجات إىل التكـنولوجيا عنصـراً هامـاً ألي إطـار لـتعزيز عمـلية نقل التكنولوجيا             -٢٣
 :يات التقييم بشأن االحتياجات إىل التكنولوجياوينبغي النظر يف األنشطة التالية لدى إجراء عمل. مبوجب االتفاقية

حتديـد االحـتياجات إىل التكـنولوجيا مـن أجـل مساعدة البلدان النامية على حتقيق غاياا املتعلقة              )أ( 
 بالتنمية املستدامة وكذلك حتقيق اهلدف الذي تنشده االتفاقية؛

تحديد تكنولوجيات التخفيف والتكيف القيام بتحليالت قطاعية تتسم بالدقة الشديدة والشمول ل )ب( 
 أو منطقة؛/املناسبة لكل بلد و

إجراء عمليات تقييم ملدى القابلية للتأثر من أجل املساعدة يف وضع قائمة أولوية بالتكنولوجيات  )ج( 
 ذات الصلة بالتكيف االستباقي مع تغري املناخ؛

ي منـوذج عمـلية قطـرية الـتوجه لتقييم       إجـراء عمـليات تقيـيم لالحـتياجات إىل التكـنولوجيا حتـتذ             )د( 
 .االحتياجات احمللية إىل التكنولوجيات السليمة بيئياً ووضع قائمة أولوية ا

وينـبغي أن تتضـمن عمـليات تقيـيم االحتياجات إىل التكنولوجيا جاً تشاورياً وأن تشمل مجيع أصحاب             -٢٤
الـتجارية احمللية والدولية واملؤسسات التقنية والبحثية       املصـلحة مبـن فيهـم احلكومـات الوطـنية واحملـلية واملؤسسـات               

 .واملنظمات غري احلكومية

ــات األســواق،       -٢٥ ــلقة بإمكان ــيم االحــتياجات إىل التكــنولوجيا املســائل املتع ــناول عمــليات تقي ــبغي أن تت وين
 الفوائد اإلمنائية واملنافع مثل(غازات الدفيئة؛ والتحليالت املتعلقة بآثار التكنولوجيا ) أو تطويع(وإمكانات ختفيف 

فضـالً عـن حتديـد وحتـليل احلواجـز الـيت تعـترض عمليات نقل التكنولوجيا واإلجراءات الكفيلة بإزالة هذه         ) البيـئية 
 .احلواجز

وينبغي أن تسفر عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا عن وضع خطط لتنفيذ األنشطة التكنولوجية  -٢٦
وينبغي هلذه اخلطط أن تضع قائمة أولوية باالحتياجات إىل التكنولوجيا . إقلـيم عـلى حدة  فـيما خيـص كـل بـلد أو      

 .وحافظة من األنشطة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ بغرض التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها على السواء
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 السبل اليت ميكن ا تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا

 :فيما يلي السبل اليت ميكن ا تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا -٢٧

تقـدم البلدان املتقدمة األطراف وسائر البلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين مساعدة           )أ( 
واالضطالع بعمليات تقييم   ماليـة وتقـنية إىل البـلدان الـنامية األطـراف من أجل تلبية االحتياجات إىل التكنولوجيا                  

 ) والصني٧٧جمموعة ال   (لالحتياجات؛ 

توضـع بـرامج تعاونيـة كـي يتسـىن تقدمي مساعدة مالية وتقنية إىل البلدان النامية إلجراء عمليات                )ب( 
 )الصني(، ) والصني٧٧جمموعة ال   (تقييم الحتياجاا إىل التكنولوجيا؛ 

ملــرفق األول يف بالغاــا الوطــنية معــلومات عــن النــتائج الــيت   تــدرج األطــراف غــري املدرجــة يف ا  )ج( 
 )كندا(، )الواليات املتحدة األمريكية(، )االحتاد األورويب. (خلصت إليها عمليات تقييم احتياجاا إىل التكنولوجيا

 املعلومات عن التكنولوجيا -٢

 ااالت املمكنة للقيام بأنشطة أو اختاذ إجراءات

وال بد أن يؤدي أي إطار إىل حتسني        . لومات واحلصـول عـليها أمهيـة شديدة لنقل التكنولوجيا         لتقيـيم املعـ    -٢٨
. تدفـق وتيسـر وجـودة املعـلومات ذات الصـلة بـتطوير تكـنولوجيات الـتخفيف والـتكيف ونقـلها مبوجب االتفاقية                   

 :تكنولوجيةوينبغي النظر يف األنشطة التالية لدى تنفيذ االستراتيجيات املتعلقة باملعلومات ال

االضطالع بربامج لنشر املعلومات التكنولوجية املدفوعة بعامل الطلب واملوجهة حنو حتقيق نتائج             )أ( 
ومن شأن مثل هذه الربامج أن تيسر اختاذ القرارات . والـيت تسـتهدف تلـبية احـتياجات حمـددة ألصـحاب املصـلحة             

 واألنشطة املتعلقة ببناء قدرات القطاعني العام واخلاص؛املدروسة وينبغي أن تتراوح ما بني برامج التوعية العامة 

بذل جهود فيما يتعلق بتقييم املعلومات وإقامة اهلياكل األساسية التكنولوجية مما يؤدي إىل زيادة  )ب( 
 تدفق املعلومات بدالً من تناول حواجز تتعلق مبعلومات حمددة؛

ت الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل املراكز إقامـة نظم للمعلومات جيري إدراجها يف الشبكا      )ج( 
واملـنظمات الـتجارية واملـنظمات غـري احلكوميـة ووسائط اإلعالم           ) مـثل املراكـز املعـنية بكفايـة الطاقـة         (املتخصصـة   

واجلماعات اتمعية؛ ووضع مقاييس ومعايري وعالمات للتكنولوجيات السليمة بيئياً دف حتسني إمكانية مقارنة             
ــتها املعــل ــنهوض بنوعي ــيم األداء   . ومات التكــنولوجية وال وميكــن أن تــؤدي املؤشــرات إىل حتســني التكــنولوجيا وتقي
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وميكن أن تستخدم أيضاً يف وضع املعايري . التكـنولوجي وإىل الـنهوض بالـنوعية واإلثـناء عن نقل تكنولوجيا عتيقة            
 .لقياس برامج نقل التكنولوجيا ورصد التنفيذ واإلبالغ عنه

ا تنفيذ األنشطة املتعلقة باملعلومات التكنولوجيةالس بل اليت ميكن 

 :يرد فيما يلي بعض السبل اليت ميكن ا تنفيذ األنشطة املتعلقة باملعلومات التكنولوجية -٢٩

تقـوم بتنسـيق بـرامج نقل    " مصـلحة جامعـة لـنقل التكـنولوجيا    "تنشـئ البـلدان املـتقدمة األطـراف        )أ( 
أن تقدم العون يف إعداد املشاريع والربامج تلبية لالحتياجات   " املصاحل اجلامعة "وميكن هلذه   . يذهاالتكنولوجيا وتنف 

 )الصني(، ) والصني٧٧جمموعة ال   (احملددة حسب األولوية املتعلقة بتخفيف اآلثار والتكيف معها، 

ة بيـئياً، مبـا يف ذلك   تضـع البـلدان املـتقدمة األطـراف قوائـم جـرد بالتكـنولوجيات املـتاحة السـليم           )ب( 
التكــنولوجيات املــتاحة للممتــلكات العامــة فضــالً عــن األنشــطة املتعــلقة بــنقل التكــنولوجيا يف املاضــي أو احلاضــر؛ 

 )الصني(، ) والصني٧٧جمموعة ال   (

ويكون لغرفة تبادل   . تنشـئ غرفة تبادل معلومات على الصعد الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية           )ج( 
 )حتالف الدول اجلزرية الصغرية(، )الواليات املتحدة األمريكية(، )كندا(، )الصني: (ات األهداف التاليةاملعلوم

حتسـني سـبل وصـول البـلدان الـنامية وغريهـا مـن البـلدان إىل املعـلومات املتعـلقة بربامج املساعدة               ��١
 التكنولوجية القائمة؛

ص مبعلومات عن احتياجات البلدان إىل التكنولوجيا تزويد اجلهات املاحنة ومستثمري القطاع اخلا ��٢
 والفرص املتاحة يف هذا اخلصوص؛

إقامـة شـبكة معـلومات عـن قوائـم جرد التكنولوجيا وبرامج اجلهات املاحنة وسائر األنشطة ذات               ��٣
 .الصلة بنقل التكنولوجيا

لعت ا أمانة االتفاقية اإلطارية االستناد إىل جناح األعمال الراهنة، مبا يف ذلك األعمال اليت اضط )د( 
بشـأن تغــري املـناخ، بالــتعاون مـع املــبادرة املتعـلقة بتكــنولوجيا املـناخ، يف اســتحداث جهـاز جديــد للـبحث يســمح        
باحلصـول السـريع على معلومات موثوق ا عن التكنولوجيات السليمة بيئياً واملعارف الفنية واملمارسات اجليدة؛            

 )كندا(
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ع األطـراف املـبادرات املـتخذة لـتعريف دوائـر األعمـال والوكاالت احلكومية الرئيسية          تدعـم مجيـ    )ه ( 
 .املسؤولة عن إقرار مشاريع االستثمار اجلديدة، وكذلك املستهلكني مبنافع تكنولوجيات حمددة وتطبيقاا

 البيئات التمكينية -٣

 ااالت اليت ميكن فيها القيام بأنشطة أو اختاذ إجراءات

التقرير اخلاص باهليئة احلكومية الدولية  مل أي بيئة متكينية لنقل التكنولوجيا كما تناوهلا الوصف يف           تشـ  -٣٠
 األوضاع االقتصادية الكلية، املعـنية بـتغري املـناخ بشأن القضايا املنهجية والتكنولوجية يف جمال نقل التكنولوجيا        

ة باالبتكار التكنولوجي، والقدرات البشرية واملؤسسية ومشـاركة املنظمات االجتماعية، واملؤسسات الوطنية املعني     
الالزمـة الخـتيار التكـنولوجيات وإدارـا، والدعائم اليت تقوم عليها األسواق الدائمة للتكنولوجيات السليمة بيئياً                 

ري والبحوث  واملؤسسـات القانونيـة الوطنية اليت تكفل تقليل املخاطر ومحاية امللكية الفكرية وتطوير القواعد واملعاي              
 .والتكنولوجيا، والوسائل الكفيلة بتناول القضايا املتعلقة باإلنصاف واحترام حقوق امللكية القائمة

 :وينبغي النظر يف األنشطة التالية لدى يئة بيئات متكينية لنقل التكنولوجيا -٣١

احلوافز املشوهة حتديـد وحتـليل احلواجـز يف كـل مرحـلة مـن مـراحل عمـلية نقل التكنولوجيا مثل             )أ( 
 وأوجه القصور يف النظام القانوين وعدم كفاية القواعد التنظيمية لغرض ضمان مشاركة القطاع اخلاص؛

يئة ظروف اقتصادية كليه، مبا يف ذلك السياسات التجارية وأسعار الصرف واألسواق التنافسية  )ب( 
ية املستدامة والنمو االقتصادي؛ وينبغي التشجيع على وسياسات االستثمار األجنيب اليت من شأا أن تسهم يف التنم

سـري أعمـال أسـواق التكـنولوجيا السـليمة بيـئياً عـلى حنـو فعال عن طريق وضع هياكل مناسبة للتسعري والضرائب           
 واحلوافز واإلعانات إخل؛

صناعة وضـع نظـم وقواعـد تنظـيمية وقانونيـة تتسـم بالفعالية والكفاءة مبا يف ذلك وضع قواعد ال                )ج( 
وباإلضافة إىل . ومعـايري املنـتجات وإصـدار الشـهادات فضـالً عـن القواعـد التنظيمية حلماية حقوق امللكية الفكرية         

ذلـك، ينـبغي التشـجيع عـلى وضـع قواعـد فعالـة لـلمعامالت مـثل شـروط إصدار التراخيص وذلك من أجل تقليل                  
 بتكار؛املخاطر احملتملة وتشجيع املشاركني من القطاع اخلاص على اال

اســتحداث نظــم مبــتكرة لــتمويل التكــنولوجيات الســليمة بيــئياً مــن ذلــك مــثالً عــن طــريق إقامــة   )د( 
شراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص وفيما بني القطاع اخلاص أو عن طريق إنشاء وتشجيع الوسطاء املاليني 

 مثل شركات خدمات الطاقة؛
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ق من حيث اهلياكل األساسية املادية واهلياكل األساسية االقتصادية إقامة اهلياكل األساسية لألسوا )ه ( 
وينـبغي أيضـاً تعزيـز سياسـات الـبحث والـتطوير وكذلـك التشجيع على استخدام شبكات        . الداعمـة عـلى السـواء    
 .وقد تيسر هذه الشبكات أيضاً نقل تكنولوجيات متطورة وممولة من القطاع العام. املؤسسات البحثية

  ميكن ا يئة بيئات متكينية لنقل التكنولوجياالسبل اليت

 :يرد فيما يلي بعض السبل اليت ميكن عن طريقها يئة بيئات متكينية لنقل التكنولوجيا -٣٢

ــنية الفعــلية عــلى الصــعيد العــاملي      )أ(  تقــوم مجيــع احلكومــات بــدور هــام يف الــترويج للبيــئات التمكي
 ق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛وكذلك على املستوى القطري فيما يتعل

تقـوم البـلدان املـتقدمة األطـراف وسـائر البـلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين بتنفيذ                 )ب( 
 ) والصني٧٧جمموعة ال  (برامج حملية دف إىل إثناء الصناعات يف بلداا عن تطبيق ممارسات جتارية تقييدية؛ 

ملتقدمة األطراف بوضع وتنفيذ إجراءات وحوافز حملية مثل تقدمي إعانات خمصصة           تقـوم البـلدان ا     )ج( 
لـتطوير التكـنولوجيات السـليمة بيـئيا ونقـلها ومـرافق ائـتمانات التصـدير وعقود املشتريات احلكومية واألفضليات               

، )الصني(مة بيئيا؛ الضـريبية فضـالً عـن التنظـيمات املالئمـة لتشجيع القطاع اخلاص على نقل التكنولوجيات السلي      
 ) والصني٧٧جمموعة ال  (

ــرباءات      )د(  تشــجع مجيــع األطــراف عــلى االضــطالع بــربامج مشــتركة للــبحث والــتطوير وإصــدار ال
املشـتركة بـني البـلدان املـتقدمة والـنامية وفـيما بني البلدان النامية على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف على حد              

 )مجهورية كوريا(سواء؛ 

تقـوم البـلدان الـنامية األطـراف بـتعيني وإنشـاء جهـات وصل لتنسيق األنشطة واإلجراءات احمللية                    )ه ( 
جمموعة ال  (املتعلقـة بنقل التكنولوجيا مثل وضع حافظة لإلجراءات املتعلقة بتكنولوجيا املناخ للتخفيف والتكيف؛        

 ) والصني٧٧

ختــاذ مــبادرات لــنقل التكــنولوجيا عــلى الصــعيد  تقــوم األطــراف غــري املدرجــة يف املــرفق األول با  )و( 
)  والصني٧٧جمموعة ال  (اإلقليمي وبني اجلنوب واجلنوب وتعزيزها، وال سيما فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف؛           

 ) الواليات املتحدة األمريكية(
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ايري والنظم تتخذ مجيع األطراف تدابري لدعم القواعد التنظيمية والضرائب ومدونات القواعد واملع )ز( 
القانونيـة ومحايـة حقـوق املـلكية الفكـرية مـن أجـل تشـجيع االبـتكار واالستثمار األجنيب املباشر وترويج األسواق                      

 )كندا(املفتوحة والتنافسية للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛ 

بــلدان تقـوم البـلدان املــتقدمة األطـراف بشـراء الــرباءات والـتراخيص بشـروط جتاريــة لنقـلها إىل ال        )ح( 
 )الصني(النامية بشروط غري جتارية مع مراعاة احلاجة إىل محاية حقوق امللكية الفكرية؛ 

ويكون املصرف أو املركز مبثابة أداة . جيـري إنشـاء مصـرف أو مركـز للتكـنولوجيا السليمة بيئياً         )ط( 
 تقدميهـا عـلى أساس طوعي؛       لتقاسـم وتـبادل التكـنولوجيات السـليمة بيـئياً املمولـة مـن القطـاع العـام والـيت ميكـن                     

 )مجهورية كوريا(

تقـوم مجيـع األطـراف بالتشـجيع عـلى إقامـة الشـبكات فـيما بـني أصحاب املصلحة من القطاعني               )ي( 
 )االحتاد األورويب(اخلاص والعام دف املساعدة يف تدعيم القدرات على نقل التكنولوجيا؛ 

 بناء القدرات -٤

 بأنشطة أو اختاذ إجراءاتااالت اليت ميكن فيها القيام 

هـناك حاجـة إىل وجود قدر كاٍف من القدرات البشرية والتنظيمية وكذلك القدرة على تقييم املعلومات                   -٣٣
وبناء القدرات مسألة متشعبة متتد فيها االحتياجات واألنشطة املتداخلة      . يف مجيـع مـراحل عمـلية نقل التكنولوجيا        

وينبغي أن تراعى عند حتديد االحتياجات واألنشطة       . نشطة مبوجب االتفاقية  عـرب العديـد مـن اجلوانـب املختلفة لأل         
ذات الصـلة ببـناء القـدرات الالزمـة لوضـع إطـار لنقل التكنولوجيا العناصر املتعلقة ببناء القدرات الالزمة جلوانب                

 :لتكنولوجياوترد فيما يلي أنشطة ذات صلة ببناء القدرات الفعالة يف جمال نقل ا. أخرى من االتفاقية

بناء القدرات لدعم وتنفيذ عمليات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا ووضع خطط تنفيذية فيما  )أ( 
يتعلق بالتكنولوجيا واحلصول على املعلومات بشأن تقييم التكنولوجيا ويئة بيئات متكينية فعالة لتنفيذ آليات نقل 

 التكنولوجيا؛ 

يم الشبكات العامة واخلاصة اليت تقدم فيها منظمات شىت مسامهات          بـناء القـدرات الالزمـة لتدعـ        )ب( 
 يف جمال نقل التكنولوجيا؛

بـناء القـدرات لتدعـيم املؤسسـات العامـة مثل املؤسسات التنظيمية والقانونية واملالية كي تتمكن         )ج( 
 من إدارة وتنسيق عملية نقل التكنولوجيا بصورة فعالة؛
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راك البـلدان الـنامية يف أنشـطة البحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات     بـناء القـدرات لـتعزيز إشـ        )د( 
 السليمة بيئياً ذات الصلة باملناخ كي يتسىن توفري التكنولوجيات وتطويعها لتتوافق مع الظروف احمللية؛

لك بـناء القـدرات يف القطـاعني العـام واخلاص لتعزيز حتديد املشاريع وتطويرها وتنفيذها مبا يف ذ                  )ه ( 
 .الرصد والتقييم

 السبل اليت ميكن ا بناء القدرات

 :يرد فيما يلي بعض السبل اليت ميكن ا بناء قدرات مجيع أصحاب املصلحة وال سيما البلدان النامية -٣٤

تقــوم مجيــع األطــراف بــتعزيز مهــارات املنشــآت يف جمــال تــركيب وتشــغيل وصــيانة ومواءمــة           )أ( 
الواليات (اق املعـارف عـن التكنولوجيات لتقييم اخليارات التكنولوجية البديلة؛           تكـنولوجيات حمـددة وتوسـيع نطـ       

 )املتحدة األمريكية

يقـوم مجيـع األطـراف بـتعزيز املؤسسـات اإلقلـيمية القائمـة مع مراعاة اخلصائص املميزة لكل بلد                     )ب( 
 ) والصني٧٧جمموعة ال  (وكل قطاع على وجه التحديد؛ 

جمموعة ال  . (ة أو منوذجية بشأن بنـاء القدرات يف جمال نقـل التكنولوجيا    توضـع مشاريع توضيحي    )ج( 
 )الصني(، ) والصني٧٧

 آليات نقل التكنولوجيا -٥

إن هدف آليات نقل التكنولوجيا هو تعزيز التنسيق بني املصفوفة الكاملة من أصحاب املصلحة يف خمتلف  -٣٥
 أجل التعجيل بتطوير وتعميم، مبا يف ذلك نقل، التكنولوجيات    البـلدان واملـناطق وإشـراكهم يف جهـود تعاونية من          

السـليمة بيـئياً والداريـة الفـنية واملمارسـات يف البـلدان الـنامية وفـيما بيـنها عن طريق التعاون والشراكات يف جمال                
 ).واخلاص واخلاص/واخلاص والعام/بني القطاع العام والعام(التكنولوجيا 

 التكنولوجياآليات ممكنة ذات صلة بنقل 

لتحقيق األهداف السالف ذكرها وخمتلف األنشطة املقترحة يف إطار كل موضوع قد تود األطراف النظر                 -٣٦
 : من االتفاقية٥-٤يف التدابري التالية كجزء من إطار لتنفيذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة 

ــئة أو جهــاز اســتعراض ملواصــلة احلــوار بشــأن    )أ(   دفــع عمــلية نقــل التكــنولوجيا مبوجــب   إنشــاء هي
وميكن أن تناط ذه اهليئة مهام القيام بتقييم ورصد واستعراض احلالة الراهنة والتقدم احملرز يف جمال نقل . االتفاقية
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وميكن أن  ). الصني( مـن االتفاقيـة وكذلـك املواد األخرى ذات الصلة باالتفاقية             ٥-٤التكـنولوجيا مبوجـب املـادة       
 )حلقات العمل اإلقليمية(نشاء فريق خرباء خمصص بشأن قضية تطوير التكنولوجيا ونقلها يشمل هذا إ

إنشـاء آليـة لـنقل التكـنولوجيا باعتـبارها آليـة اطاريـة ميكـن مـن خالهلـا حتديد احتياجات البلدان             )ب( 
ملعارف الفنية وتطبيقها   الـنامية إىل التكـنولوجيا واإلبـالغ عـنها، وبناء القدرات وتعزيزها، ونقل التكنولوجيات وا              

وقـد يتضـمن ذلـك إنشاء فريق حكومي دويل للمشورة           ).  والصـني  ٧٧جمموعـة ال      ) (الصـني (وتعمـيمها وصـيانتها     
وإنشــاء آليــة مبــتكرة يف ســياق اتفاقيــة تغــري املــناخ )  والصــني، ومجهوريــة كوريــا، والصــني٧٧جمموعــة ال  (التقــنية 

حلصـول على التكنولوجيات السليمة بيئياً واملعارف الفنية الالزمة لتناول  ملسـاعدة البـلدان الـنامية األطـراف عـلى ا        
قضايا تغري املناخ بشروط غري جتارية وتفضيلية مما يسهم يف حتقيق اهلدف االلغائي لالتفاقية، وإنشاء وحدة يف إطار 

وتعــرف بالتفصــيل . جياأمانــة اتفاقيــة تغــري املــناخ للتنســيق مــع جهــة الوصــل الوطــنية فــيما يتعــلق بــنقل التكــنولو    
 )الصني(، ) والصني٧٧جمموعة ال  (اختصاصات هذه اآللية؛ 

إنشـاء نظـم لالبتكار على الصعيد الوطين تتضمن عناصر بناء القدرات واحلصول على املعلومات       )ج( 
ئة احلكومية الدولية التقرير اخلاص للهي(لتهيئة بيئة متكينية وإدراجها يف ج شامل لنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً؛ 

 )املعنية بتغري املناخ

رصـد اعـتمادات ماليـة لنقل التكنولوجيا على وجه التحديد يف إطار اآللية املالية لالتفاقية دف         )د( 
دعـم بـناء القـدرات ونقـل املعـلومات التكـنولوجية وإجـراء عمـليات تقيـيم لالحـتياجات، والقيـام بأعمـال البحث                 

احملـلية عـلى فـرز مشـاريع الـتخفيف والـتكيف بغرض عدم اإلضرار بالبيئة وتعزيز تنفيذ                  والـتطوير بشـأن القـدرات       
وقد يكون مصدر التمويل من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واملنظمات       . الـتزامات األطـراف مبقتضـى االتفاقية      

 ) والصني٧٧جمموعة ال  (الدولية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف وهلم جرا؛ 

إنشــاء صــندوق اســتثمار ذي أرصــدة مــتجددة فــيما يتعــلق بالتكــنولوجيا الســليمة بيــئياً لــتمويل     )ه ( 
مشـاريع وبـرامج نقـل التكـنولوجيات السـليمة بيـئياً ويسـترد الصـندوق املـبالغ املستثمرة من ايرادات املشاريع عن                       

 )مجهورية كوريا(طريق تقاسم األرباح؛ 

أو املتعددة األطراف القائمة مبا يف /ريق تعزيز املؤسسات الثنائية واسـتخدام ـج متكامـلة عـن طـ        )و( 
وبالنظر إىل ). االحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية(ذلك الربامج واألنشطة القائمة لتعزيز نقل التكنولوجيا 

إلمنائية املتعددة األطراف والثنائية أمهيـة تنسـيق املـوارد القائمـة للـتمويل الـيت يقدمهـا مـرفق البيئة العاملية والربامج ا                  
تتـبدى احلاجـة إىل حتسـني توفري املعلومات بشأن األنشطة القائمة باالستناد إىل املعلومات اليت تقدمها األطراف يف      

 )االحتاد األورويب(البالغات الوطنية؛ 
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طراف فيما يتعلق باملادة االنـتفــاع مبـرفق البيئة العاملية لالضطالع بربامج لتنفيذ قرارات مؤمتر األ            )ز( 
 ) والصني٧٧جمموعة ال  ( من االتفاقية؛ ٥-٤

الـنظر يف اسـتخدام املـبادرة املتعـلقة بتكـنولوجيا املـناخ باعتـبارها إحـدى اآلليات املمكنة لتنسيق                   )ح( 
تنسيق وكذلـك   ) الواليـات املـتحدة األمـريكية     (اسـتجابات اجلهـات املاحنـة لالحـتياجات القطـرية إىل التكـنولوجيا              

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد (الـربامج واألنشطة األخرى املتعلقة بنقل التكنولوجيا فيما بني البلدان املاحنة؛           
 )األورويب وكندا واليابان

وضـع بـرنامج مشـترك مـتعدد األطـراف للـبحث والـتطوير فـيما يتعـلق بـتغري املـناخ وذلك دف                 )ط( 
 )مجهورية كوريا(ة للبحث والتطوير يف البلدان املتقدمة والنامية وفيما بينها؛ الترويج للقيام بأعمال مشترك

االشـتراك يف صـوغ برنامج مشترك ومتعدد األطراف للتعاون يف أعمال البحث والتطوير املتعلقة              )ي( 
االحتاد (اً؛ بـتغري املـناخ ـدف تعزيـز الـبحث واالبـتكار يف جمـال تطويـع التكنولوجيات، خاصة مع أقل البلدان منو                      

 )األورويب

الـنظر يف الـدور اهلـام احملـتمل آلليـة التـنمية الـنظيفة والتـنفيذ املشـترك مبوجـب بـروتوكول كيوتو                         )ك( 
وهناك حاجة إىل مراعاة ). الواليـات املـتحدة األمـريكية، االحتاد األورويب، كندا   (بوصـفها أداة لـنقل التكـنولوجيا      

 من ٥-٤ءات املتعـلقة بـنقل التكـنولوجيا يف إطـار يكفل تعزيز تنفيذ املادة               الـروابط االجيابيـة لـدى تصـميم اإلجـرا         
 )الواليات املتحدة األمريكية، االحتاد األورويب، كندا، اليابان(االتفاقية؛ 

 مــن ٥-٤رفــض فكــرة أن اســتخـدام آليــة التــنمية الــنظيفة ســيكون األداة الرئيســية لتــنفيذ املــادة   )ل( 
 ) والصني٧٧جمموعة ال  ) (ول اجلزرية الصغريةحتالف الد(؛ )١(االتفاقية

إنشــاء مراكــز تعــىن بــتغري املــناخ عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي ودون اإلقلــيمي تكــون مبــثابة مراكــز     )م( 
وستكون هذه املؤسسات . معـلومات بشـأن مجيـع جوانـب تغـري املناخ، مبا يف ذلك التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا               

لوطــنية واإلقلــيمية والدوليــة الــيت تضــطلع بأعمــال الــبحث والــتطوير فــيما يتعــلق    عــلى اتصــال دائــم باملؤسســات ا 
وستكون هذه املراكز أيضاً مبثابة نقاط ملراقبة النوعية كما ستقدم . بالتكـنولوجيا يف كـال القطـاعني اخلـاص والعام     

 الدول اجلزرية الصغرية،    والصني، وحتالف  ٧٧جمموعة ال     . (املشـورة بشـأن تطبيق التكنولوجيا وتشغيلها وصيانتها       
 ).وحلقات العمل اإلقليمية

- - - - 
 ــــــــــــــ

 من االتفاقية واملادة ٥-٤صياغة قرارات منفصلة بشأن املادة )  والصني٧٧جمموعة ال     (اقـترحت    )١( 
 .  من بروتوكول كيوتو١٢


